
 
 FORMULARE 

 
 
 
 
 

Fiecare operator economic care participă la achiziţia publică în calitate de ofertant are 
obligaţia de a prezenta formularele cuprinse în prezenta secţiune precum şi alte documente 
solicitate, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 
Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură) de persoanele sau instituţiile 

autorizate, mai apoi scanate şi trimise exclusiv la adresa de e-mail primaria.gheraesti@gmail.com 
 
Împreună cu formularele de mai jos, sub sanctiunea excluderii din evaluare, se vor depune 

„conform cu originalul”, scanate, eventualele documentele solicitate în Anunţul de publicitate – 
secţiunea „Condiţii de participare”. 

 
In cazul in care ofertantii nu depun toate documentele solicitate in anuntul de publicitate sau 

acestea sunt incomplete (completate incorect), oferta va fi descalificata. 
 
 
 
 
 

Formular C Formular oferta financiară 
Formular C1 Lista cuprinzând cantităţile de lucrări 
Model contract Clauze contractuale obligatorii 
 



 
FORMULAR C 

......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 
 

FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARA 
 
Către .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm Lucrarea 
”Acoperiș terasă Sală Festivități”, pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei) plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma 
în litere şi în cifre, precum şi moneda). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările în 
graficul de timp convenit. 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi 
cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul)  şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire 
(dacă este cazul). 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 
Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

 
L.S. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

  



 
FORMULAR C1 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________ 
(denumirea/numele)           

DEVIZ OFERTĂ 
 

Obiectul ............................ 
Categoria de lucrări ................ 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. 
Crt. 

Simbol Capitolul de Lucrari U.M. Cantitatea 

PU 
(Mat. 
Man. 

Utilaj) 

Total 

0 1 2 3 4 5 6=4x5 
1       

.....       
Total Cheltuieli directe   
Material   
Manopera   
Utilaj   
Transport   
TOTAL I   
Contributii asiguratorii de munca    
TOTAL inclusiv cheltuieli directe   
Cheltuieli indirecte 10%   
Profit 5%   
Total fara TVA   
TVA 19%   
TOTAL GENERAL   
 
__________ 
1) Acest formular se va utiliza şi pentru întocmirea situaţiilor de plată 

 
Operator  economic, 
............................ 
(semnatura autorizată) 

 
 

 



 
MODEL CONTRACT – CLAUZE OBLIGATORII 

 
Contract de lucrări 

nr. ______________ din data de _______________ 
 
 
În temeiul Legii 98/2016 privind Achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de execuţie de 
lucrări, între 
 
 
COMUNA GHERĂEȘTI, cu sediul  în loc. Gherăeşti, strada Vasile Alecsandri, nr. 56, jud. Neamţ , 
cod  fiscal 2613729, telefon 0233746051, fax 0233746450, reprezentată prin primar BEREŞOAE 
PAVEL,  
, pe de o parte 
şi  
__________ cu sediul în _________, str. ________ nr. ______, telefon/ fax __________, număr de 
înregistrare la ONRC ____________, cod unic de înregistrare ______________, cont nr. 
__________________________ deschis la Trezoreria / Banca, reprezentată prin ___________, 
Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4.  Obiectul  contractului 
4.1 - Executantul se obligă să execute ”Acoperiș terasă Sală Festivități”, în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 
5.  Preţul contractului şi modalităţi de plată 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 



 
.............................. lei,  la care se adaugă TVA.  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata de execuţie a lucrărilor din prezentul contract este de 20 de zile lucrătoare, începând de 
la data preluării amplasamentului, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. 
6.2. În termen de maxim 5 zile de semnarea contractului se va constitui de către executant Garanţia 
de bună execuţie, conform art. 13 din contract. Ordinul administrativ de începere a lucrărilor va fi 
emis după constituirea garanţiei de bună execuţie şi după încadrarea în celelalte condiţii contractuale. 
 
7.Plăţi şi modalitatea de plată     
6.1. Plata se va face pe baza facturii emise de către Furnizor aferente lucrărilor realizate în  perioada 
de plată, după emiterea de către Beneficiar a procesului verbal de recepție fără observații a lucrărilor 
executate. 
6.2. Plăţile vor fi făcute în lei, în contul deschis la unitatea Trezoreriei statului notificat de către 
Furnizor, Beneficiarului. 
6.3.Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor executate se efectuează de către Beneficiar 
în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii. 
6.4. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 
Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de 
eliberarea certificatului de recepţie finală. Conform legii este Proces verbal de receptie finala 
conform Anexei nr.4 din Regulament HG 343/2017. 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele parte integrantă din contract sunt: 
a. formularul de ofertă tehnică 
b. formularul de ofertă financiară 
c. garanţia de bună execuţie 
d. alte anexe, dacă este cazul  
 
9. Obligaţiile principale ale executantului   
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.   
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele, utilajele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, 
cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
9.3 - (1) Executantul este responsabil de trasarea și poziționarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, 
pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte 
furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are  
obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.   
9.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 



 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele necesare sau au fost 
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării 
lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru. 

9.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
9.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
9.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
9.9 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, 
ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata  
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi 
detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
9.10  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
 
10. Obligaţiile achizitorului 
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor, dacă este cazul. 
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) căile de acces rutier; 

10.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară 



 
pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite. 
10.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 
de la notificarea executantului. 
10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
10.7 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui terţ prin activitatea 
executantului, acesta fiind unic responsabil pentru astfel de daune. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la termen obligaţiile asumate prin 
contract, atunci Achizitorul este îndreptăţit de a pretinde penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi din 
preţul contractului, pentru fiecare zi întârziere. Prezenta clauză nu exclude opţiunea achizitorului de 
reziliere a contractului din culpa Executantului conform prezentului contract sau aplicarea de alte 
sancţiuni contractuale.  
11.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite pentru scadenţă, Executantul poate pretinde penalităţi de întârziere în cuantum 
de 0,1% pe zi din plata neefectuată, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.  
11.3 Pact comisoriu: Nerespectarea de către Executant a cel puţin unui termen de prestaţie prevăzut 
în derularea acestui contract precum şi neîndeplinirea de către Executant a clauzelor  privind 
asigurările, atrag rezilierea de drept a contractului din culpa exclusivă a Executantului. 
Rezilierea este subordonată punerii în întârziere a Executantului prin simplă notificare scrisă. În 
notificare se va arăta lucrarea, etapa lucrării sau condiţia a cărui termen nu a fost respectat şi se poate 
indica perioada de remediere a întârzierii, conform liberei opţiuni a Achizitorului. În cazul în care în 
notificare nu se indică o perioadă de remediere precum şi în cazul în care se indică o perioadă de 
remediere a întârzierii prin notificare  şi aceasta nu este respectată, operează deplin pactul comisoriu, 
contractul fiind reziliat de drept din culpa exclusivă a Executantului. Rezilierea va fi dispusă prin 
simplă notificare transmisă Executantului de către Achizitor, fără altă punere in întârziere şi fără 
intervenţia  instanţei de judecată sau a altor organe jurisdicționale.  
În caz de nerecepţionare a notificării din motive de acţiune sau inacţiune a Executantului, rezilierea 
intervine în termen de 5 zile de la emiterea notificării. Daunele contractuale se aplică în mod 
corespunzător contractului pentru clauză de reziliere din culpa Executantului. 
11.4 Rezilierea unilaterală: În cazul în care executantul nu respectă oricare din obligaţiile sale 
contractuale, Achizitorul are dreptul la rezilierea contractului precum şi la daune interese cuantificate 
conform contractului. Rezilierea va fi declarată prin simplă notificare scrisă adresată de Achizitor 
către Executant şi este considerată din culpa exclusivă a Executantului. În caz de nerecepţionare a 
notificării din motive de acţiune sau inacţiune a Executantului, rezilierea intervine în termen de 5 zile 
de la emiterea notificării. Daunele contractuale se aplică în mod corespunzător. 
11.5 - (1) În caz de intervenire  a rezilierii sau a desfiinţării sub orice formă a contractului din culpa 
Executantului, acesta datorează  Achizitorului daune interese contractuale cuantificate la valoare 
egală cu valoarea contractuală nerealizată de către Executant, însă nu mai puţin de 20% din valoarea 
contractului. Prezenta clauză nu exclude  obligarea Executantului, suplimentar, la alte daune interese   
generate de neexecutarea conformă a contractului de către acesta şi alte sancţiuni contractuale sau de 
drept comun. 
(2) Daunele interese vor fi comunicate Executantului prin simplă notificare, acestea devenind 
executorii şi scadente la recepţionarea notificării sau, în caz de nerecepţionare a notificării din 
motive de acţiune sau inacţiune a Executantului, în termen de 5 zile de la emiterea notificării. 
12.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat în insolvenţă. În acest caz, 



 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
executată până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% 
din preţul contractului fără TVA, cu valabilitate pe întreaga perioadă a contractului conform 
prevederilor art. 39 şi 40 din HG 395/2016 (la momentul semnării contractului se va stabili de 
comun acord modalitatea efectivă de constituire a GBE). 
13.2. Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie se va face în termen de 5 zile de la semnarea 
contractului de către ambele părţi. În cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, 
acesta se consideră nul de drept. 
13.3 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a 
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie şi de a reţine 
sume din aceasta,  în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere 
sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate precum şi sumele care au fost 
reţinute pentru dezdăunare. Notificarea devine executorie la recepţionare sau, în caz de 
nerecepţionare a notificării din motive de acţiune sau inacţiune a executantului, în termen de 5 zile 
de la emiterea notificării. 
13.5 (1) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui 
garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepţie finală. 
(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi 
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 
 
14. Începerea şi execuţia lucrărilor 
14.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului, dacă condițiile climaterice permit execuția 
lucrărilor.  
14.2 - (1) Lucrările trebuie să fie terminate în termenul stabilit în prezentul contract. 
 (2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, achizitorul este 
îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi, opţional, 
să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit devin incidente clauzele de 
reziliere din culpa exclusivă a executantului, clauze care se vor aplica în mod corespunzător. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, 
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi / sau dirigintele de şantier sau, 
dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 



 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
14.4 - Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
14.4 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
 (2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, 
şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
(3) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate 
de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1 - În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, intervin următoarele elemente:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute este deosebit de cronofag; sau 
ii) condiţiile climaterice sunt  excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta;  
executantul se poate adresa Achizitorului cu o cerere de prelungire unor termene de execuţie a 
lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. Decizia finală aparţine Achizitorului, acesta putând accepta 
solicitarea Executantului sau, după caz, să pună în aplicare clauzele contractuale sancţionatorii.   
 
16. Finalizarea lucrărilor 
16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul 
convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se 
constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 
constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.  
 
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
17.1 - Perioada de garanţie este de 1 an și  decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor/de la 
data stingerii obiecţiilor din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia 
finală. 
17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor 
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, 
în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
parţi a lucrărilor; sau 



 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 
 
18. Remedieri pe cheltuiala executantului 
(1) În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin. (1), achizitorul 
este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 
acestuia. Aceste cheltuieli se asimilează daunelor contractuale, Achizitorul fiind îndrituit să le 
constatate şi să le recupereze coonform contractului.  
 
19. Ajustarea  preţului contractului 
19.1 -  Preţul contractului este ferm,  nu poate fi majorat şi nu se actualizează. 
 
20. Amendamente  
20.1 – (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
temeinic motivate şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 
contractului. 
 
21. Subcontractanţi – nu este cazul 
 
22. Cesiunea 
22.1 Într-un contract de achiziţie publică este permisa doar cesiunea creanţelor născute din acel 
contract, obligaţiile născute rămânînd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi 
asumate iniţial. Cesiunea creanţelor, conform prezentului articol, se poate face numai cu acordul 
scris al beneficiarului. 
22.2 – Cesiunea creanţelor născute din acest contract, nu va exonera Contractantul de nici o 
responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
23. Forţa majoră 
23.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
23.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
24. Soluţionarea litigiilor 
24.1 – În caz de litigiu în legătură cu prezentul contract, părţile vor încerca soluţionarea acestuia pe 
cale amiabilă, atunci când contractul permite.  
24.2 - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, conflictul se va soluţiona de către 
instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului. 



 
 
25. Limba care guvernează contractul 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
26. Comunicari 
26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
27. Legea aplicabilă contractului 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     

Achizitor, 
 
 

Executant, 
 
 
 

 


